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Vaše hlasy rozhodly
V Karviné se letošních komunálních voleb
do městského zastupitelstva (5. a 6. října)
zúčastnilo 32,1 % oprávněných voličů,
což je téměř o 4,5 % a 1300 odevzdaných
hlasovacích lístků více než před čtyřmi
lety. Díky získaným hlasům usednou pro
příští čtyři roky v zastupitelstvu zástupci
šesti politických stran a uskupení: Česká
strana sociálně demokratická (44,2 %)
19 mandátů, ANO 2011 (21,6 %) 9 mandátů, Komunistická strana Čech a Moravy (11,3 %) 5 mandátů, Karvinskakoalice.cz (8,4 %) 3 mandáty, Svoboda
a přímá demokracie – Tomio Okamura
(6,8 %) 3 mandáty a Piráti a Starostové
(6 %) 2 mandáty. Mezi 41 zastupiteli bude
v nadcházejícím období 17 nových tváří.
Ustavující zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva města Karviné pro volební
období 2018–2022 se uskuteční v pondělí
5. listopadu 2018 od 17 hodin ve velkém
přednáškovém sále Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Máme knihovnu roku
Regionální knihovna Karviná uspěla v celorepublikové soutěži Městská knihovna
roku 2018. Knihovna ovládla kategorii knihovny měst nad 40 tisíc obyvatel
i celkové pořadí všech knihoven v České republice. „Ocenění si velmi vážíme.
Velký dík patří vedení města za podporu
a také všem čtenářům a návštěvníkům.
Také bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich týmovou práci
a ochotu. Symbolicky bych ocenění chtěla
věnovat PhDr. Halině Molinové, díky které
tato cena putuje do Karviné,“ říká ředitelka knihovny Markéta Kukrechtová.

Foto: Libor Pawlas
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Volba povolání
Informační a poradenské středisko pro
volbu povolání Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná vás zve 6. listopadu na
akci Volba povolání. Od 10 do 17 hodin
se vycházející žáci základních škol, jejich rodiče, výchovní poradci, ale i široká veřejnost seznámí v Obecním domě
Družba s aktuální vzdělávací nabídkou
všech typů středních škol, včetně názorných ukázek a příkladů uplatnění
na trhu práce. Tato výstava středních
škol se uskuteční rovněž 13. listopadu
v havířovském společenském domě
Reneta a 20. listopadu v Domě kultury
města Orlová, vždy od 10 hodin.

Roční rozpočet čerpáme podle plánu
Dokud přejí klimatické podmínky, investice a údržba nepolevují
Komunikace pro pěší
V říjnu byla zahájena rekonstrukce zpevněných ploch před budovou Obchodní
akademie v Karviné-Hranicích. Již nevyhovující asfaltové povrchy budou do
konce roku nahrazeny zámkovou dlažbou,
a to včetně výměny podkladních vrstev
a obrubníků. Ve stejné městské části byla
v měsíci říjnu Technickými službami Karviná dokončena rekonstrukce chodníku
včetně přístupů k čp. 2937–2939 v ulici
Mendelově. Také zde došlo k nahrazení
popraskané živice betonovou dlažbou.

Úpravy nejen pro motoristy

Využijte sběrný dvůr
Statutární město Karviná a Technické
služby Karviná apelují na občany, aby
kusový odpad, stavební suť a nebezpečné odpady odváželi do sběrného
dvora technických služeb v ulici Bohumínské 1878, Karviná-Nové Město.
Tato služba je zdarma. Nelegálních
skládek při kontejnerových stanovištích přibývá, i když městská policie
tuto činnost na místě pokutuje. Buďte,
prosím, ohleduplní a všímaví ke svému
okolí! Děkujeme.

Nová parkovací plocha v rájecké ulici Prameny poblíž výměníkové stanice již slouží
svému účelu. Jak jsme avizovali, místní
mají k dispozici 35 parkovacích stání ce a vpustí. Počítá se rovněž s opravami
včetně jejich nasvětlení veřejným osvětle- dvou místních kontejnerových stanovišť.
ním. Na realizaci navázala oprava přilehlé
V Karviné-Novém Městě stále pokračuvozovky včetně přípojek dešťové kanaliza- je výstavba parkovací plochy naproti gymnázia – více na str. 7.
V minulých dnech byla dokončena
oprava komunikací v garážové osadě za
areálem technických služeb. Původně nevyhovující stav příjezdových cest ke garážím se tak značně zlepšil.

Organizátoři pozor

Do Olšin opět po mostě

Ještě do 9. listopadu přijímá odbor
školství a rozvoje magistrátu podklady
k veřejně přístupným akcím, které budou uveřejněny v tištěné a elektronické
verzi přehledu kulturních a sportovních
akcí Kalendárium 2019. S ohledem na
nařízení GDPR musí být k osobním údajům kontaktní osoby pořadatele doložen
příslušný souhlas. Více na webu města
https://1url.cz/@Kalendarium2019.

Od 1. října je opět průjezdný most M26/5
spojující nad železniční tratí ulici Staroměstskou a Olšiny v Karviné-Starém
Městě. Současně došlo k opětovnému
zprovoznění autobusové zastávky „Karviná-Staré Město, konečná“ pro linky
MHD č. 513, 514 a 520. Most byl uzavřen
z důvodu celkové rekonstrukce, která probíhala v době výluk při optimalizaci železničního koridoru. Díky rekonstrukci mostní konstrukce včetně sanace opěr, pilířů,

zábradlí a vozovky byla nosnost mostu
zvýšena z 6,3 na 32 tun.

Zázemí amﬁteátru nově
V objektu provozní budovy letního kina
byla během září provedena instalace nových radiátorů a rozvodů vytápění. Městský dům kultury tak může své zázemí využívat celoročně. Ani dosud nevyužívaná
část objektu nezůstane ladem, více o záměrech Iniciativy Dokořán na str. 4.

Rozšíření sportovního vyžití
pro silné paže v Karviné
Workout, tedy cvičení zejména s vlastní
vahou těla, je v Karviné stále populárnější.
Příznivci tohoto sportu z řad široké veřejnosti se mohou těšit na dvě nová hřiště
s tartanovým povrchem a cvičebními prvky. Jedno z nich vyroste v areálu ZŠ Cihelní v Karviné-Novém Městě a druhé v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové.

Dezinﬁkujeme odpadové nádoby Nové sady třídicích tašek pro vás
Karviná se pustila do mytí a dezinfekce odpadových nádob na všech kontejnerových
stanovištích v sídlištních zástavbách. Čištění
bude ještě probíhat v první polovině listopadu,
záležet bude na klimatických podmínkách.
„Oslovili jsme společnost SMO, městskou akciovou společnost Orlová, která má speciální
myčku odpadových nádob umístěnou přímo
ve vozidle. Jedná se o mobilní zařízení, které
kopíruje jednotlivé svozové trasy,“ říká Martina Klusová z odboru komunálních služeb.

Mytí se provádí tlakovou vodou a speciálním
přípravkem, a to přímo v místě stání odpadových nádob. Umyto bude celkem 1431 ks
odpadových nádob, z toho 716 ks černých
a plechových odpadových nádob na komunální odpad, 264 ks modrých odpadových nádob
na papír, 286 ks žlutých odpadových nádob na
plasty a 165 ks odpadových nádob na sklo.
V příštím roce statutární město Karviná chystá
obdobnou akci, kdy umyje odpadové nádoby
u rodinných domů na území města.

Rozdáno bude 3000 sad obsahujících tašky na sklo, plasty a papír. K dispozici jsou
dva druhy setů. Menší o objemu 20 litrů
(250 x 400 x 250 mm) a větší o objemu
40 litrů (370 x 500 x 260 mm). Každá karvinská rodina má nárok na jeden
z uvedených setů. Výrobu tašek ﬁnancovaly rovným dílem Moravskoslezský kraj
a EKO-KOM. „Podmínkou pro obdržení
třídicích tašek je být občanem města Karviné. Lidé se tak budou muset prokázat nájemcem nebo vlastníkem bytu či rodinplatným občanským průkazem s trvalým ného domu v Karviné,“ říká vedoucí odpobytem na území města. Dále musí být boru komunálních služeb Jana Maierová.
Místa pro vyzvednutí setů tašek
• na podatelně v přízemí budovy B Magistrátu města Karviné, K. Śliwky 618, Karviná-Fryštát, kanceláře č. 35 a 36
• ve stejné budově magistrátu na odboru komunálních služeb, kancelář č. 62
v 1. patře
• na informacích v přízemí budovy C magistrátu, K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
• v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 71/26, Karviná-Fryštát
• v Komunitním centru Archa, Havířská 119, Karviná-Nové Město (pouze nájemníci
společnosti RESIDOMO)
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Okolí Kosmosu se mění před očima
Těžká technika dělá místo novým parkovištím pro malometrážní byty
Ubytovna Kosmos v centru Karviné deﬁnitivně ukončila provoz a na řadu přišly
první stavební práce. „V současné době
probíhá demolice těch objektů, které jsou
zbytečné a nevzhledné. Časový plán ﬁrmy
je řádně plněn a harmonogram běží, jak
má. Po demolicích sem nastoupí ﬁrma,
která bude dělat samotnou rekonstrukci,
dojde k výměně oken, opraví se fasáda
a stavebně se uvnitř vše připraví na důstojné bydlení. K tomu my potřebujeme
ale ještě dopracovat soutěž,“ vysvětlil
aktuální dění kolem Kosmosu primátor
Karviné Jan Wolf (ČSSD).
Objekt poblíž centra Fryštátu sloužil
jako studentská kolej Slezské univerzity. Ta ale smlouvu s bývalým vlastníkem
neobnovila a vznikla tady ubytovna pro
sociálně slabé rodiny a také zaměstnance
ﬁrem, které v Karviné působí. Průměrně
zde žilo 400 lidí. Obyvatelé města žijící po- na hluk a nepořádek, což se město snažilo
blíž Kosmosu si ale velmi často stěžovali řešit. Mnohokrát zde proběhly kontroly za
účasti vlastníka ubytovny, zástupců radnice a městských strážníků. Situace se ale
nezlepšovala a vedení města se rozhodlo
k razatnímu kroku ubytovnu zrušit a objekt přestavět na byty pro seniory. Zastupitelé proto na konci roku 2015 rozhodli
o ceně, za kterou objekt koupí. „Kupní
cena byla před třemi lety poměrně výhodná. Podařilo se nám dojednat snížení ceny
o více než 4 miliony oproti znaleckému
posudku. Koupili jsme ji za 30,88 milionu

korun, posudek zněl na 35 milionů,“ připomněl primátor.
I když se tento objekt připravuje na bydlení pro seniory, je pravděpodobné, že
tady najdou byty i mladí lidé. „Budeme se
o tom bavit v rámci zastupitelstva, jsem zastáncem toho, aby část z toho objektu byla
připravena jako startovací byty pro mladé,“
upřesnil svou vizi primátor Jan Wolf.
Vždy se tak bude jednat o byty s cenově
dostupným nájmem, nic se nemění ani na
vybudování dostatečného počtu nových parkovacích míst po obou stranách objektu.

Výměna sloupů veřejného osvětlení na třídě 17. listopadu
V Karviné na hlavní třídě 17. listopadu
odstraňují pracovníci Technických služeb
Karviná v těchto dnech zastaralé, nevyhovující sloupy veřejného osvětlení a nahrazují je novými.
„Původní sloupy již dosluhují, sloužily
více jak třicet let. Bezpečnost silničního
provozu vyžaduje, abychom sloupy pravidelně sledovali. Provedená měření ukázala,
že některé ze sloupů veřejného osvětlení
jsou natolik zkorodované, že jsme museli
přistoupit k jejich odstranění,“ vysvětlil
důvod plánované výměny ředitel Technických služeb Karviná Zbyněk Gajdacz.
Technickým službám pomáhají s výměnou
sloupů i učni oboru elektrikář Střední ško-

NABÍDKA PRÁCE
Městská policie Karviná vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Nabízíme:
• stabilní zaměstnání a ﬁnanční
jistotu v kolektivu lidí, kterým není
lhostejná bezpečnost a pořádek
v jejich městě
• náborový příspěvek 75 tisíc korun
pro nové strážníky
• dovolenou na zotavenou v délce
5 týdnů
• další informace
na https://1url.cz/@MPK

ly techniky a služeb Karviná. „Mám týden
školu, týden praxi a pomáhám tady s lampami, zapojuji kabely a dělám další nejrůznější práce,“ řekl jeden ze zapojených
učňů Daniel Karfík. Škola posílá své studenty a učně na praxi pravidelně celkem
do 130 ﬁrem z našeho regionu, Technické
služby Karviná jsou jednou z nich.
V letošním roce se vymění na třídě
17. listopadu postupně 24 sloupů. V předchozí etapě již byly vyměněny výložníky
a vedení v ulici Ostravské při výjezdu z Karviné až po šikmý kostel sv. Petra z Alkantary.
Počítá se do budoucna s tím, že nové sloupy
veřejného osvětlení budou postupně nainstalovány i na dalších místech ve městě.

Naši strážníci patří stále k elitě
V našem městě se opět po roce uskutečnila celorepubliková střelecká soutěž
městských strážníků a policistů o putovní pohár primátora Karviné. Na střelnici
v Karviné-Novém Městě byly připraveny
tři disciplíny, které prověřily na čtyřicet
soutěžících z devíti měst. Ředitel Městské
policie Karviná Petr Bičej dodává: „Soutěž vždy prověří klidovou i akční střelbu,
takže vychází z reálných situací, které
mohou nastat.“ Karvinští strážníci patří
dlouhodobě mezi nejlepší střelce, což potvrdili mezi družstvy Lukáš Balicki a Mi- Foto: Josef Boček
chael Rumpel (první zleva) ziskem druhého místa za vítěznou dvojicí Jakub Křenek místo putuje díky Pavlu Burdovi a Oldřia Michal Vašut z Rožnova. Pohár za třetí chu Dunajovi na služebnu do Ostravy.

Jak to vidí primátor
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych
vám upřímně poděkoval za projevenou
důvěru a velmi silný mandát v letošních komunálních
volbách. Jak jsem
již zmínil na mém
facebookovém
proﬁlu, tato důvěra je pro mě velmi
zavazující a pevně věřím, že po ustavujícím zastupitelstvu, které proběhne
5. listopadu, budu moci se svým týmem pokračovat v běžících projektech
a postupně plnit všechny plány.
V nastartovaných trendech v boji
s nepřizpůsobivými občany budeme
pokračovat a využijeme všechny možné
nástroje, které nám zákon dovolí, abychom jim život v Karviné prostě znepříjemnili. Například na náměstí Budovatelů chystáme instalaci kamer v rámci
projektu Desatero bezpečné Karviné
nebo připravujeme provoz mobilní policejní služebny, aby policisté městské
policie byli blíže vám, občanům.
Čekají nás pracovní schůzky k projektu Karviná všemi deseti, který by měl
pomoci k tomu, aby do města přitekly
z evropských fondů a od státu ﬁnance,
které potřebujeme pro další rozvoj. Čekají nás velké investice, jako je například přestavba Kosmosu, rekonstrukce
krytého bazénu nebo tří domů na náměstí, kde budu dohlížet na to, aby běžely naplno a bez zbytečných prodlení.
Jsem celý svůj život Karviňák, vždy
jsem usiloval o to, aby se na Karvinou
pohlíželo pozitivně, jako na město, kde
se oplatí žít, a pevně věřím, že Karviná
má našlápnuto správným směrem.
V závěru mi dovolte vás pozvat na již
zmíněné ustavující zastupitelstvo, které proběhne v aule Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v pondělí 5. listopadu 2018 od 17.00 hodin.
Zvoleno na něm bude nové vedení
města, které nadcházející 4 roky bude
usilovat o ještě lepší Karvinou.
S úctou Jan Wolf

GRATULUJEME
Jubilantka Olga Šnapková oslavila krásné 90. narozeniny. Pogratulovat k tak
významnému jubileu a popřát zdravíčko
s květinou a dárkem přišel osobně primátor Jan Wolf. Ve svém nabitém pracovním
programu si našel čas posedět, popovídat
si a zavzpomínat s oslavenkyní nad albem
černobílých fotograﬁí na dobu minulou.

3

Karviná – oﬁciální stránka města

KRÁTCE

Pohádková Karviná
Výstavní trasa zámku Fryštát nabízí
pohádkovou výstavu věnovanou natáčení československé pohádky Když
draka bolí hlava. Zahajovací výstava
je zdarma, od roku 2019 bude výstava
v prostorech zámku dále rozšířena. Na
pokladně zámku si můžete zakoupit
i pohádkové suvenýry – knihu, karty
a pexeso.
Pohádka, kde jedna dračí hlava mluví česky a druhá slovensky, se natáčela v červnu také na karvinském zámku
a v parku Boženy Němcové. Díky tomu
měli návštěvníci karvinského kina
Centrum možnost zhlédnout pohádku
začátkem října v exkluzivní předpremiéře. Náměstek primátora Karviné
Karel Wiewiórka (KSČM) po promítání
řekl: „Pohádka je věnována 100 letům
republiky, ale my si připomínáme také
750 let Karviné a naše město při natáčení excelovalo. To spojení se hodilo
a moc se povedlo.“
Do konce roku nabízí výstavní trasa
zámku kromě pohádkové expozice také
panelovou výstavu věnovanou právě
750. výročí Karviné a jejím osobnostem.

Živnostník roku 2018
Cukrářka Kateřina Slivková zanechala
karvinskou stopu v soutěži Hospodářských novin Česká spořitelna Živnostník roku 2018, když se jí podařilo
získat třetí místo v krajském ﬁnále
Moravskoslezského kraje 2018. Už postup mezi odbornou porotou vybraných
deset krajských ﬁnalistů byl pro Kateřinu Slivkovou, její tým a naše město
velikým úspěchem, vždyť v celé republice o titul usilovalo více jak 5700 soutěžících. S jejím uměním výroby dortů
a moderních dezertů se setkávají návštěvníci Nákupního parku Karviná, kde
má stánek plný „sladkých nástrah“,
kterým je těžké odolat. Výrobu dortů na
míru a sladký catering rozšířila o provoz kavárny v Literárním salonu Regionální knihovny (po–pá: 9–19 h, so–ne:
14–19 h). Výborné zákusky či zmrzliny
si tak můžete vychutnat u kvalitní kávy
a dobrého čtiva nebo kulturního programu v příjemném prostředí knihovny,
která rovněž v měsíci říjnu bodovala –
informovali jsme na str. 1.

Nadaní sprejeři oživili betonový plot
United Colours street-art festival přilákal umělce i mladé nadšence
Karviná se připojila k městům, která vyčlenila plochu pro sprejery a umělecké grafﬁti,
a to v rámci 10. ročníku putovního street-artového festivalu. Obrazy, které vznikly na zdi
průmyslového parku u kovonského mostu,
tvořili nejen zkušení sprejeři, ale i žáci základních a středních škol a také veřejnost.
„Festival United Colours street-art jsem poprvé zorganizoval před deseti lety v sousedním Havířově a od té doby s ním putujeme
po různých městech na Severní Moravě,“
řekl jeden z hlavních organizátorů Nikola
Vavrous. Festival se pokaždé koná ve spolupráci s městy a regionálními institucemi.
Tady v Karviné měli sprejeři zelenou i díky
iniciativě Evy Tomanové, jednatelce průmyslového parku. „Ty ploty mi přišly hrozně
šedivé, tak jsem doufala, že je nějakým způsobem trochu oživíme, a podařilo se,“ vysvětlila důvody Eva Tomanová. Nápad oživit
nevzhledný plot kolem cesty přes kovonský
most se zalíbil i zástupcům města. „Jsem za
to rád, myslím, že tady vznikly hodně zajímavé obrazy. Tato forma organizovaného
pouličního umění je přijatelnější, než kdyby
se nějaké obrazce a nápisy sprejovaly třeba
na zrevitalizované domy, historické budovy nebo garáže. Radši, ať to sprejeři dělají
legálně tady než na soukromém majetku,“
řekl Lukáš Raszyk (ČSSD), náměstek primátora. Kromě zkušených sprejerů se na tvorbě
grafﬁti obrazů podíleli i žáci Základní školy
U Lesa, Gymnázia Karviná a Střední školy techniky a služeb Karviná. Jejich zadání
a sjednocené téma bylo vyobrazení karvinských osobností a rodáků. Zeď z boku ulice
Vrchlického si mohla posprejovat i veřejnost,
její dominantou je velký nápis Karviná. Většinou obyvatelé města na grafﬁti v rámci
festivalu reagovali kladně, je proto možné,
že se v budoucnu najde další plocha, kde se
budou moci sprejeři legálně seberealizovat.

3x foto: Libor Pawlas

Dokořáni bilancují, ale už chystají další sezonu
Iniciativa Dokořán má za sebou velmi
úspěšnou sezonu. Koncept navýšení počtu
akcí se letos opravdu povedl. Na Lodičkách jste mohli navštívit více jak 40 akcí
všeho druhu. A že si každý přišel na své.
Od folklorních koncertů, gastronomických
akcí, rockových festivalů přes taneční
akce pro mladé až po různé přednášky či
projekce. Poprvé, ale určitě ne naposledy,

zde našly své místo pravidelné nedělní
koncerty, které návštěvníkům zpříjemnily
odpoledne. Díky velkokapacitnímu stanu se nemusel brát ohled ani na počasí,
a žádná akce tak nebyla zrušena. Plánování příští sezóny je v plném proudu
a návštěvníci se mohou opět těšit na bohatý a pestrý program ve větším měřítku.
Ovšem ani v zimě se nebude spát a akce

se přesunou do prostorů bývalého M-klubu u letního kina. Zde se Iniciativa bude
snažit pořádat pravidelně akce, ať už koncerty, přednášky, či workshopy. Ve výbavě
klubu nebude chybět ani bar s příjemným
posezením, kde návštěvníci zaženou žízeň
při jakékoliv příležitosti. A proto sledujte
stránky Lodiček Dokořán a sociální sítě,
kde se již brzy dozvíte víc.

Karviná k plavecké soutěži patří Zlatý úspěch karvinské judistky
Karvinští se i letos zapojili do celorepubli- kání 4. místa. Uplavat stovku libovolným Inka Indráková, trenérka oddílu Judo Bakové soutěže Plave celé město. Zúčastnilo způsobem přišly hlavně děti, ale pozadu ník Karviná, přivezla zlatou medaili z misse 526 Karviňáků, kteří se zasadili o zís- nezůstali ani ti dříve narození.
trovství České republiky Masters, které se
konalo v Praze. Gratulujeme!
K trénování ji přivedly její děti, které si
stejně jako ona sama judo oblíbily pro jeho
ﬁlozoﬁi, vedení k úctě k soupeři a životu
jako takovému.
O tom, jak tento úspěch karvinského
juda inspiruje její svěřence, se můžete
přesvědčit v sobotu 24. listopadu 2018 ve
sportovní hale Kovona v Karviné-Novém
Městě, kde proběhne od 10.30 hodin Velká cena Karviné v judu.
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Ocenění pro osobnosti sociální oblasti v Karviné
Slavnostní akt korunoval podzimní setkání Sociálních služeb na dlani v Obecním domě Družba

René Březovják

Hana Pierzchalová

Jana Michailidisová

Jiřina Steklá

Dobrovolník ve dvou dobrovolnických programech ADRY – v domácnosti seniorky a v Domově Benjamín v Karviné, muž s velkým srdcem, velkou dávkou empatie a láskyplným
přístupem. Přestože je pracovně velice vytížený, tak na dobrovolnictví a druhé lidi si čas
najde. Sám říká: „Dobrovolnictví mi přineslo
pocit, že alespoň těmito malými aktivitami pomáhám lidem. Vůbec si nepřipadám, jako že
dělám něco výjimečného. Prostě se setkávám
s lidmi a beru je jako součást svého života.“

Je dlouholetou matadorkou v sociálních
a zdravotních službách, od roku 1998
pracuje ve Slezské humanitě. Podílela se
na rozvoji Slezské humanity, stála u zrodu domácí ošetřovatelské péče v Karviné
a u zrodu mobilního hospice. Slezskou
humanitu neustále rozvíjí, žene ji dopředu
a pro mnohé zaměstnance organizace se
stala vzorem. Svou práci vnímá jako své
poslání a radostnou službu lidem z Karviné a jeho okolí.

Podílí se na růstu kvality poskytovaných
služeb v Centru psychologické pomoci, je
přínosem v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí na území města Karviné, zvláště pak
v náhradní rodinné péči. Do centra nastoupila v roce 1996, kde od té doby pracuje na
pozici psychologa. V roce 2007 se stala vedoucí Rodinné a manželské poradny Karviná
a zároveň metodikem Centra psychologické
pomoci pro odborné sociální poradenství.
V této pozici setrvala do konce roku 2017.

Věnuje se dobrovolnické činnosti v zařízení Slezská diakonie – Pohoda od roku
2004. Vede klub dovedných rukou. Je velmi pracovitá, svědomitá a podporuje chod
zařízení na vysoké úrovni. Má spoustu
nápadů, je tvořivá, obohacuje kolegy
i všechny děti v Pohodě. Svou práci má
pokaždé dopředu připravenou. Přichází
včas, je velmi kreativní a má vždy dobrou
náladu. Děti obohacuje svými dovednostmi ručních a výtvarných prací.

Naděžda Bumbalová

Eva Hellerová

Roxana Miczková

Blanka Rybová

Členka Svazu postižených civilizačními
chorobami od roku 2004. Stála u zrodu
aktivního cvičení pro členy spolku, do
roku 2015 byla jeho předsedkyní. Svou
náročnou práci vykonávala vždy s úsměvem, velmi svědomitě, je mimořádně empatická a chápavá v přístupu k potřebným, povahově mírná a rozvážná, nikdy
nejedná ukvapeně.

Nejdéle působící dobrovolnice v Nemocnici s poliklinikou v Karviné-Ráji. Od roku
2014 patří mezi stabilní dobrovolnice, přináší zklidnění, pohodu a umí pohladit duši
klientům. Každý týden dochází na oddělení sociálních lůžek. Umí odhadnout, co
který klient potřebuje, a s láskou sedává
ke klientům a naslouchá. Umí přinést
zklidnění, vnést pohodu a pohladit duši.

Patří mezi nejlepší pracovnice v domově
pro seniory v Karviné, a to již dvanáct let.
Dělá svou práci svědomitě, pečlivě a s láskou, je oblíbená jak v kolektivu, tak u klientů. Je milá a vstřícná za každých okolností,
pracuje nad rámec svých povinností. Vše,
co dělá, dělá s úsměvem, neuvidíte ji nikdy
se mračit, je pořád optimisticky naladěná.
Kromě toho je velice skromná.

Pracuje v denním stacionáři – Sociální
služby Karviná již 26 let. Jako zdravotně sociální pracovník se stará o těžce
zdravotně postižené klienty. Přistupuje
k nim obětavě, láskyplně, s porozuměním
a s vysoce jak osobním tak profesionálním
přístupem. Velice dobře se orientuje v sociální problematice. Jde vidět, že své práci
rozumí a má ji ráda.

Výtvarná soutěž opět nadchla
Také letos byla při slavnostním setkání v Obecním domě Družba vyhlášena
nejlepší díla výtvarné soutěže na téma
„Karviná má narozeniny“. Té se zúčastnili
klienti sociálních služeb, členové spolků
pro zdravotně postižené a městské kluby

seniorů. Vítězové jednotlivých kategorií
získali dort, poukázku do kreativního obchůdku a knižní publikaci. Cenu primátora
a současně vítězství v seniorské kategorii
si odnesl kroužek šikovných rukou za svůj
dort k narozeninám z knih.

Péče o dítě na prvním místě
Další aktivitou Sociálních služeb na dlani bylo seznamovací setkání aktérů sítě
služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
v Karviné, coby obce s rozšířenou působností. Akce se uskutečnila 3. října ve
Spolkovém domě v Karviné-Ráji. V rámci
setkání bylo představeno 17 sociálních
služeb zabývajících se touto problematikou. Více jak 50 zástupců sociálních služeb, škol, Policie ČR, samosprávy i státní térů tak, aby se navzájem poznali, je pro
správy se shodlo na tom, že propojení ak- lepší komunikaci a spolupráci nezbytné.
Projekt MPSV ČR „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“
je realizován od roku 2016 do června 2019 ve 12 krajích ČR. Jeho cílem je snižování
počtu dětí, které musí svou rodinu opustit, a podpora a rozvoj náhradní rodinné péče.
Více na www.pravonadetstvi.cz.
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Říjnové přivítání nových občánků

Onko-Naděje pomáhá Přinášíme fotoreportáž z oblíbeného slavnostního ceremoniálu
už patnáct let
Karvinské sdružení onkologických
pacientů Onko-Naděje, SOP Karviná
si letos připomíná 15 let svého fungování.Celou dobu nabízí pomocnou ruku
všem lidem, kterým zákeřná rakovina
změnila život, šíří osvětu mezi lidmi
a pořádá celou řadu dalších aktivit.
Udržuje kontakty i s členkami ze zahraničí. Celkově prošlo sdružením přes
130 lidí, v současné době se aktivit
účastní 48 členů. Zázemí a klubovnu
má Onko Naděje v prostorách Karvinské hornické nemocnice, ﬁnančně
spolek podporuje i město Karviná.

Stacionář Dům v Aleji
slaví čtvrt století
Karvinský denní stacionář Dům v Aleji si letos připomíná 25. výročí svého
fungování. Za tu dobu prošel výraznou
proměnou. Zázemí tady našly desítky
klientů – dětí a mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením.
Čtvrt století oslavují klienti celoročními
akcemi, od únorového plesu přes zahradní slavnost až po taneční zábavu
s UFO. Uskutečnil se i den otevřených
dveří pro veřejnost a chystá se ještě
listopadový bazárek.

SOUTĚŽ
Karvinský zpravodaj před objektivem
Soutěž Vyfoť se s Karvinským zpravodajem je zase tady. Díky Josefu
Hruškovi se přeneseme do letní atmosféry. Karvinský zpravodaj zachytil na
koupališti Olešná. S radostí výherce
odměníme dvěma lístky na divadelní
představení Městského domu kultury.
Buďte v příštím čísle vítězem právě vy.
Stačí zaslat snímek, na kterém hlavní
roli hraje náš měsíčník, a to na e-mail
zpravodaj@karvina.cz.

Město opět podpořilo obě karvinské nemocnice
Zastupitelé přiznali Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci
Moravskoslezského kraje, dotaci ve výši
500 tisíc korun. Stejnou částku obdrží
i Karvinská hornická nemocnice, a. s.

Zdravotní komise Rady města Karviné
doporučila schválit účelovost této dotace
na pořízení přístrojové techniky. Nemocnice v Karviné-Ráji tak pořídí šest lůžek pro
chirurgickou intenzivní péči a audiometr

pro ORL ambulanci. Lékařské zařízení
v Karviné-Novém Městě si díky dotaci polepší o šest lůžek včetně příslušenství pro
JIP centrum nemocí páteře a pohybového
aparátu.

ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ • ROČNÍ SOUTĚŽ
Roční soutěž pro pravidelné
čtenáře zpravodaje pokračuje
Blížíme se ke konci roční soutěže
a v tomto vydání je již devátý dílek.
Po dobu deseti měsíců vystřihujete
jednotlivé dílky. Pravidla jsou jednoduchá – vaším úkolem je v každém
čísle vystřihnout část fotky a dílky
k sobě skládat tak, až vytvoříte
fotograﬁi rozměru A4 z deseti dílků. Nevzdávejte se, pokud vám
chybí některý z předchozích dílků,
po ukončení hry můžete fotograﬁi
zkompletovat na bílých místech
tím, že je domalujete podle své fantazie. V příštím čísle poslední dílek
fotky. Soutěžte a těšte se na ceny.
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SOUTĚŽ JE URČENA
POUZE PRO
TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ

Když vzpomínat, tak aktivně
Seniorský retro tábor nabídl sport i kreativní tvoření
V prvních zářijových dnech odjelo 24 seniorek na speciální pobyt do Karlova pod
Pradědem. Seniorský tábor pro ně připravil Odbor sociální Magistrátu města Karviné v rámci projektu Vzhůru ke hvězdám,
který spoluﬁnancovala Nadace OKD (číslo
projektu 181110-069).
V malebném prostředí Jeseníků si tábornice opět aktivně vyzkoušely, co ve
svém věku ještě dokáží zvládnout. Byly
pro ně připraveny sportovní a zábavné
hry, včetně kreativního tvoření. Své nadšení projevily také při tvorbě kostýmů na
karneval a při batikování triček, ve kterých je můžete vidět na společné fotograﬁi. Pěkné počasí a chutné jídlo přispěly
k dobré náladě a pohodovému táborovému životu. Všechny aktivity si kladly za cíl
zábavnou formou podpořit a rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a dovednosti
i ve vyšším věku.

Společnými silami
k čistému ovzduší
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj zakoupila dvacet kusů
čističek vzduchu Ionic-CARE
Triton X6 v rámci grantového
programu Nadace OKD „Společnými silami k čistému ovzduší“. Čističky vzduchu slouží
k odstranění různých druhů nečistot z ovzduší, zachytí polétavý prach, chemikálie, pyly,
viry a jiné alergeny a následně zajistí přísun
čerstvého a zdravého vzduchu. Čističky jsou
rozmístěny na pracoviště v Karviné a Orlové,
a to především v ambulantních sektorech,
např. na dětské příjmové ambulanci a LPS.
Celkové náklady na pořízení čističek vzduchu
činily 65 800 Kč. Nadace OKD přispěla částkou 43 000 Kč a zbývající částku uhradila
nemocnice z vlastního rozpočtu.

KRÁTCE

Zaostřeno na sítnici
Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji
se zapojila do celoročního projektu s názvem Spolupráce očních oddělení společně s nemocnicí v Jastrzębie-Zdróji.
V rámci projektu došlo k navázání úzké
spolupráce očních oddělení nemocnic
v Karviné a Jastrzębie-Zdróji. Lékařský
personál obou nemocnic se vzájemně
potkával na jednotlivých workshopech
a testoval metody diagnostiky používané na obou stranách hranice. Došlo
k vytvoření společného postupu vyšetřování a léčby pro pacienty s onemocněním sítnice v příhraničí Polska i Česka.
Projekt „Spolupráce očních oddělení
Nemocnice v Karviné a v Jastrzębie-Zdróji“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/
16_010/0001057

Lepší pozice na trhu práce díky znalosti 3D tisku Dotace pro náš kraj
Prostřednictvím česko-slovenského projektu „AdTech“ získají žáci základních škol
v partnerských městech Prievidza a Karviná
možnost seznámit se a pracovat s technologií 3D tisku. Díky osvojení a rozvoji profesních dovedností s využíváním tzv. aditivních
technologií se výrazně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. V září tohoto roku

jsme přivítali zástupce našeho slovenského
partnera na dvoudenním jednání členů projektových týmů. Na programu byla analýza
společných potřeb a výzev projektu zaměřeného právě na rozvoj široce poptávaných
technických dovedností a přenositelných
kompetencí, jako jsou kreativita, aktivní přístup, řešení problémů, spolupráce a další.

Zkrácení cestovních dob, snížení hlukové zátěže a dalších negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center
měst, zkvalitnění cestování. To vše jsou
cíle, které se daří plnit i díky operačnímu
programu Doprava 2014–2020. Mezi
podpořené projekty patří i optimalizace
trati Český Těšín – Dětmarovice. V rámci
tohoto projektu je modernizován traťový úsek Český Těšín – Louky nad Olší,
včetně odbočky Chotěbuz a zastávky.
Ke zvýšení bezpečnosti dojde i optimalizací stanice Louky nad Olší, hlavního
nádraží Karviná a traťového úseku Karviná–Dětmarovice včetně staničního
kolejiště v Dětmarovicích. Na zmíněných
stavbách je provedena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, rekonstrukce vybraných mostních
objektů, modernizace zabezpečovacích
zařízení, rekonstrukce jednoho a výstavba pěti nových nástupišť. Již v předchozím programovém období 2007–2013
bylo na území Moravskoslezského kraje
podpořeno 33 dopravních projektů, díky
nimž se postavilo nebo zrekonstruovalo
35,03 km silnic a dálnic a 65,69 km železnic. Více na www.opd.cz/msk.

Projekt „AdTech“, registrační číslo projektu: 304011D118, je spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika.

Nová prostranství pro zeleň i parkovací místa
Karviná pokračuje v úspěšném využívání dotací na stržení vybydlených
bloků. V průběhu letních prázdnin byla
zatravněním dokončena úprava prostranství po demolici bytového domu čp.
1203–1206 v Makarenkově ulici, část
Nové Město. Ve stejné lokalitě v těchto

dnech pokračuje realizace parkovací
plochy na prostranství po bytovém domě
čp. 1248–1251. Místo zdevastovaného domu v Mírové ulici tak gymnázium
a jeho okolí získá 52 kolmých stání pro
osobní vozidla (49+3 ZTP). Klasická parkovací stání budou z plastové vegetační

dlažby vyplněné kačírkem. Parkovací
místa pro ZTP a příjezdová komunikace
k jednotlivým parkovacím místům budou z betonové zámkové dlažby. Stavba
počítá také s osvětlením nově vzniklých
zpevněných ploch a se zajištěním řádné
likvidace dešťových vod.

Projekty „Demolice domu čp. 1203–1206 v Karviné-Novém Městě“ a „Demolice domu
čp. 1248–1251 v Karviné-Novém Městě“ jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

POZVÁNKA
Házenkáři HCB Karviná si jako úřadující mistři extraligy měří po sedmi letech
své síly s týmy z pohárové Evropy
Ve 2. kole si naši poradili s makedonským Proletem Skopje 26:22 a 32:25.
Soupeřem Baníku pro 3. kolo je maďarský Balatonfüredi KSE. Úvodní zápas
hrajeme doma 17./18. listopadu, venku
se hraje za týden. Ve hře je postup do
skupinové fáze Poháru EHF. Přijďte fandit!
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AKCE – VÝBĚR PRO MĚSÍC LISTOPAD 2018
2. 11. 2018 – 31. 1. 2019
Repliky oděvů první republiky
Výstava nadčasovosti a elegance. Vernisáž 1. 11. 16:30 – tel. 596 311 425.
Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí,
Karviná-Fryštát.

6. 11. 16:00–18:00
Kreativní řešení
problémů
Workshop Martina Šafaříka. Vstupné:
100 Kč. Registrace: www.businessgate.cz/
workshopy/. Podnikatelské centrum Business Gate, Karviná-Fryštát.

2. 11. 16:00
Pojďte se s námi bát
Dušičková akce statutárního města Karviné a KSVČ Juventus pro rodiče s dětmi.
16:00 malování na obličej v Univerzitním
parku, 16:45 průvod k Oáze, 17:00 stezka
odvahy, Karviná-Fryštát.

13. 11. 13:30
Arteterapeutická
dílna
Vede Veronika Zvonečková. Středisko
hudby a umění regionální knihovny, Karviná-Fryštát.

2. 11. 19:00
Dokud nás milenky nerozdělí
Divadelní komedie. Uvádí: Pantheon production. Vstupné: 375, 355 a 325 Kč.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

13. 11. 16:00
Strašidelné odpoledne
Soutěže a lampiónový průvod městem
pro rodiče s dětmi. Regionální knihovna,
dětské oddělení, Karviná-Mizerov.

4. 11. 16:00
Dušičkový koncert
Účinkují: Symfonický dechový orchestr
Májovák a pěvecký sbor Chorus Ostrava.
Vstupné: 50 Kč. Kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná-Doly.

13. 11. 16:00–18:00
Copywriting
Workshop Pavla Šenkapouna. Vstupné:
100 Kč. Registrace: www.businessgate.cz/
workshopy/. Podnikatelské centrum Business Gate, Karviná-Fryštát.

13. 11. 16:30
Moderní hudba
20. století
Klavírní koncert Aleny Koudelkové. Literární salón regionální knihovny, Karviná-Mizerov.
20. 11. 16:00–18:00
Chatboti
a Voiceboti
Workshop Martina Krčka. Vstupné: 100 Kč.
Registrace:
www.businessgate.cz/
workshopy/. Podnikatelské centrum Business Gate, Karviná-Fryštát.

21. 11. 9:00–17:00
Farmářské trhy
Centrální tržiště, Karviná-Fryštát.
22. 11. 17:00
1. máj v karvinských obcích
Přednáška Mgr. Agáty Kravčíkové. Státní
okresní archiv, Karviná-Fryštát.
27. 11. 16:00–18:00
PPC – online marketing
Workshop Pavla Šenkapouna. Vstupné:
100 Kč. Registrace: www.businessgate.cz/
workshopy/. Podnikatelské centrum Business Gate, Karviná-Fryštát.

20. 11. – 19. 12.
Oldřich
Bijok
Výstava obrazů a graﬁky. Vernisáž 20. 11.
17:00. Mánesova síň MěDK, Karviná-Nové
Město.

27. 11. 19:00
Čechomor – 30 let
Koncert známé skupiny čerpající z lidové
hudby. Vstupné: 495 Kč a 455 Kč/balkon.
Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

20. 11. 19:00
Znovu a líp
Divadelní komedie. Uvádí: Divadlo Titans.
Vstupné: 355, 335 a 305 Kč. Velký sál
MěDK, Karviná-Nové Město.

listopad–prosinec 2018
Když draka bolí hlava
Výstava z natáčení pohádky. Otevírací doba:
úterý–neděle: 10:00–17:00. Vstup zdarma.
Výstavní síň zámku Fryštát, Karviná-Fryštát.
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www.karvina.cz, IČ 00297534 | Registrační číslo: MK ČR E 12198 | Redakce: zpravodaj@karvina.cz | Distribuce: Česká pošta | Vydáno 25. října 2018 | Zpravodaj obdržíte také v Městském informačním centru na
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